
 
Kritéria přijetí dětí  

do Mateřské školy I Dubňany, p.o., Hornická 1098 Dubňany pro zápis na školní rok  2022/2023 

Ředitelka Mateřské školy I Dubňany, p.o. stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí počet volných míst v mateřské škole.  

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity v následujícím pořadí: 

KRITÉRIA PŘIJETÍ  POČET BODŮ 

 

1.Věk dítěte 

 5 let dosažených k 31.8.2022 20 

4 roky dosažené k 31.8.2022 12 

3 roky dosažené k 31.8.2022 5 

2. Trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ I Dubňany u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31.8.2022 25 

3. Trvalé bydliště dítěte v Dubňanech 5 

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ I Dubňany vzdělávat i ve školním roce 2022/2023 5 

5. Dítě se hlásí k celodenní docházce 5 

V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (pořadí dle dne a měsíce narození, od nejstaršího po nejmladší). 

V případě volného místa (po přijetí všech dětí spádových i nespádových, které dosáhly věku 3 let k 31.8.2022) se do Mateřské školy I Dubňany přijímají i děti, které 

do 31.8.2022 nedosáhly věku tří let – vždy od nejstaršího po nejmladší (jiné kritérium se u těchto dětí nezohledňuje).  

Pro děti, které do 31.8.2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné. 

Do školského obvodu MŠ I Dubňany patří tyto ulice: 9. května, Fr.Vlacha, Havlíčkova, Horní Huť, Hornická, Husova, Luční, Na Pískách, Nádražní, Palackého, U Studánky, U Traktorky, V. 

Nezvala, Vrchlického. 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti. Děti jsou pro školní rok 2022/2023 přijímány od měsíce září 2022. Pouze v případě uvolnění místa je možné přijat dítě i v průběhu školního 

roku. 

V Dubňanech 11.3.2022                                                                                                                                     Jana Ilčíková, ředitelka MŠ I Dubňany, p. o. 


